
Az elm�lt �vek sor�n a hazai �p�t�si
szok�sok jelent�s v�ltoz�sokon mentek
kereszt�l. Megjelentek olyan �j
falaz�elemek, amelyek k�nny�ek, nagy
m�ret�ek, �s kedvez� h�szigetel�si mu-
tat�kkal rendelkeznek. A ãhagyom�-
nyosÒ �p�letek mellett egyre t�bben v�-
lasztj�k a gyorsan fel�p�thet� k�nny�-
szerkezetes ãfah�zakatÒ, a dr�gul� te-
lek�raknak k�sz�nhet�en pedig �ltal�-
noss� v�lt a tet�terek be�p�t�se. 

A lak�sokkal szemben egyre t�bb �s
bonyolultabb ig�nyt fogalmazunk meg.
Els�dleges a k�nyelmes beoszt�s, a
napf�nyes szoba, �s az alacsony f�t�si
k�lts�g. Ezek el�r�s�hez nagy ablako-
kat, melegburkolatokat �s h�szigetel�-
seket haszn�lunk. A kit�z�tt c�lokat �gy
a t�li, hideg id�szakban �ltal�ban sike-
r�l teljes�teni, az igazi probl�m�k azon-
ban ny�ron jelentkeznek. A szob�k t�l-
m�retezett ablakain be�rkez� napener-
gi�t a h�szigetel� burkolatok �s a falak
nem k�pesek elrakt�rozni, a bels� leve-
g� kellemetlen�l felmelegszik. 

Sokan ezt csak a fah�zak probl�m�j�-
nak gondolj�k ami  a r�gi �p�t�anyagok
(kism�ret� t�gla, beton) �sszevet�s�vel
m�g igaz lehetne. A mai modern fala-
z�blokkok h�t�rol� k�pess�ge azoknak
azonban csak az egynegyede, egy �t-
gondolatlan fah�z vagy tet�t�r ãfalaÒ
pedig kevesebb mint a tizede. Kell� ter-
vez�i odafigyel�ssel �s j�l megv�lasz-
tott �p�letszerkezetekkel ez az ar�ny az
egyharmad �rt�kre jav�that�.

A sz�m�t�saim alapj�n meg�llap�that�,
hogy a modern �p�t�anyagok haszn�la-
t�val �p�lt ãfah�zakÒ �s ãt�glah�zakÒ
k�z�tt, h�technikai szempontokb�l ele-
ny�sz� a k�l�nbs�g, ami egyben azt is
jelenti, hogy a ny�ri t�lmeleged�si
probl�m�k egys�gesen jelentkeznek.
Az adatokb�l levezethet�, hogy egy �r-
ny�kol�s n�lk�li �p�let �ltal�ban nem
felel meg a ny�ri h�technikai szabv�ny
el��r�sainak.

Ezek a  probl�m�k a - nehezen �rny�-
kolhat� - tet�terek be�p�t�sekor foko-
zottan jelentkeznek, mivel a ferde fel�-
leteket (1. �bra) ãt�bbÒ napenergia �ri.
A napsug�rz�s ny�ri tervez�si �rt�kei a
fel�let d�l�s�t�l nagyobb m�rt�kben
f�ggnek, mint az �gt�jt�l. Alacsony d�-
l�s� tet�t�r eset�ben a legkisebb fell�p�
�rt�k is majdnem k�tszerese a legna-
gyobb f�gg�leges �rt�kn�l. Ez tov�bb
nehez�ti a megfelel� �p�letszerkezetek
kiv�laszt�s�t.

Megold�st a h�t�rol� t�meg n�vel�se,
az ablakok m�ret�nek a cs�kkent�se
vagy az �rny�kol�k haszn�lata jelent-
het. Egy ablakot k�tf�le m�don tudunk
le�rny�kolni: �rny�kol� �s �rny�kvet�
szerkezet felhaszn�l�s�val.

Az �rny�kol� az ablak s�kj�val p�rhu-
zamos (zsalug�ter, red�ny, k�ls� rol�),
m�g az �rny�kvet� azzal valamilyen
sz�get z�r be (eresz, erk�ly, p�rk�ny).
Term�szetesen ezek kombin�ci�j�val is
lehet tal�lkozni (reluxa, mozgathat�
zsalug�ter).

Az �rny�kol�szerkezetek ink�bb az ab-
lak ãter�let�tÒ cs�kkentik, hiszen v�-
delmet jelentenek a direkt �s a diff�z
sug�rz�ssal szemben, letakarva az �ve-
gezett fel�let egy r�sz�t. A besug�rz�s
m�rs�kl�se mellett azonban  a term�-
szetes vil�g�t�s m�rt�k�t is jelent�sen
cs�kkentik. Teljes �rny�kol�s eset�n a
szoba mesters�ges vil�g�t�st ig�nyel. 

Az �rny�kol�k - mivel az ablak s�kj�val
p�rhuzamosan helyezkednek el - a be-

sug�rz�snak minden komponens�t a fe-
l�let�k ar�ny�ban cs�kkentik. Ez azt je-
lenti, hogy egy �rny�kol� szerkezet
napt�nyez�je (N�rny�kol�) nem f�gg az
id�t�l �s a t�jol�st�l, vagyis az ablak-
hoz hasonl�an egyetlen sz�mmal jelle-
mezhet�. Ezek az adatok a tervez�k
sz�m�ra �ltal�ban rendelkez�sre �llnak.

Az �rny�kvet� szerkezetek a helyis�g
megvil�g�t�s�t sokkal kisebb m�rt�k-
ben v�ltoztatj�k meg, hiszen a direkt
sug�rz�st cs�kkentik csak sz�mottev�-
en, a diff�z sug�rz�st csak m�rs�klik. 

çrny�kvet� szerkezetek hat�konys�g�nak meghat�roz�sa

SZABî P�TER*

* okl. �p�t�szm�rn�k, egyetemi adjunktus
Nyugat-Magyarorsz�gi Egyetem,
�p�t�stani Tansz�k

1. �bra.



Az �rny�kvet� szerkezetek vizsg�lat�t
ez a k�l�nbs�g nagyon neh�zz� teszi. A
direkt sug�rz�sb�l az �rny�kvet� a geo-
metriai viszonyok �s az adott Naphely-
zet f�ggv�ny�ben �rny�kol. Azonban
nem el�g meghat�rozni a le�rny�kolt
ter�letet, hiszen az a fontos, hogy az
adott besug�rz�sb�l mennyi energia �r-
kezik az ablak fel�let�re. Az �rny�kve-
t�k eset�ben is  c�lszer� a napt�nyez�
(N�rny�kvet�) haszn�lata.

Egy megl�v� vagy tervezett �rny�kvet�
eset�ben ezt az �rt�ket minden �rak�z-
re �s reprezent�ns napra ki kellene sz�-
molni. Ha m�g a tervez�s f�zis�ban sze-
retn�nk eld�nteni, hogy az �rny�kvet�
melyik t�jol�s eset�ben haszn�lhat� a
leghat�sosabban, akkor az el�bb eml�-
tett  kalkul�ci�kat �gt�jak szerint is ki
kell b�v�teni. Ekkora adathalmaz a gya-
korlati vizsg�latok szempontj�b�l hasz-
n�lhatatlan. Ez�rt a pillanatnyi napt�-
nyez� helyett a napi s�lyozott �tlag (N�)
bevezet�se indokolt. Ez az elj�r�s lehe-
t�v� teszi, hogy egy adott ablakhoz tar-
toz� �rny�kvet� napt�nyez�it egyetlen
t�bl�zatban �br�zoljunk.

A napt�nyez�kb�l szerkesztett grafiko-
nok tervezhet�v� teszik az �rny�kvet�
szerkezeteket. Ezzel eld�nthet�, hogy
egy betervezett szerkezet val�ban a k�-
v�nt id�szakban adja a legnagyobb �r-
ny�khat�st �s mennyire ãk�rosÒ a t�li
id�szakban. Az adatokb�l az is kit�nik,
hogy egy ãval�sÒ �rny�kvet� napt�nye-
z�je nem kisebb 0.3-as �rt�kn�l. Ez a
csak r�szben �rny�kolhat� diff�z kom-
ponens jelent�s�g�t mutatja.

Mivel �rny�kol�sra f�k�nt a ny�ri me-
leg id�szakban van sz�ks�g, a fix �r-
ny�kvet�k ãt�liÒ peri�dusban ink�bb
k�rosak a lak�s energiam�rlege szem-
pontj�b�l. Ezt az ellentmond�st moz-
gathat� mobil �rny�kol�k haszn�lat�val
lehet feloldani. 

A legegyszer�bb mobil szerkezet a ki-
hajthat� zsalut�bla. Ilyen �rny�kol�val
a n�pi �p�t�szetben nagyon sok helyen
tal�lkozhattunk, de napjainkra szinte
teljesen elt�nt az �p�t�szek
(s)palett�j�r�l. A becsukhat� zsalut�b-
l�k pedig k�sz�lhetn�nek h�szigetel�
anyagb�l, minim�lisra cs�kkentve t�len
az �jszakai vesztes�geket. Sok p�lda
akad �rny�kol� lamell�s kialak�t�sra,

ami a ny�ri id�szakban kiv�l�, de k�s�r-
letek t�rt�ntek f�zisv�lt� t�ltettel kiala-
k�tott szerkezetekre is. Az ig�nyeknek
megfelel�en ezek kombin�ci�ja is el-
k�pzelhet�, hiszen kivehet� h�szigetel�
t�bl�kat is haszn�lhatunk. A t�m�r t�b-
l�k f�lig nyitott �llapotukban (2. �bra)
is jelent�s �rny�khat�st jelentenek. Az
term�szetesen nem mindegy, hogy mi-
kor melyik t�bl�t (3. �bra) hajtjuk be
vagy nyitjuk ki. 

Csal�di h�zas be�p�t�sek eset�ben fon-
tos szerepet j�tszik a besug�rz�s meg-
hat�roz�sakor a k�rnyezet is. Figyelem-
be kell venni a szomsz�dos �p�letek �s
a k�rnyez� n�v�nyek �rny�kol� hat�s�t
is. A szomsz�d �p�letek �ltal�ban adott-
s�gk�nt szerepelnek, a n�v�nyzet tele-
p�t�se azonban tervez�si feladatokat is
jelenthet.
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A legklasszikusabb �rny�kvet� szerke-
zetek a f�k, amelyek �rny�kos lombko-
ron�ja alatt �vezredek �ta h�s�lnek az
emberek. A n�v�nyzet telep�t�sekor
azonban nagyon gondosan meg kell ha-
t�rozni az �ltet�s hely�t, hiszen k�l�n-
f�le t�jol�sok eset�ben v�ltozik az �r-
ny�kol�s hat�konys�ga. A lombkorona
alakj�ra �s v�rhat� m�ret�re is c�lszer�
a tervez�skor gondolni.

Sok kertben divatos �r�kz�ldek pom-
p�znak folyamatosan eg�sz �vben. En-
nek a n�v�nyt�pusnak nagy el�nye,
hogy �sszel nem kell a lehullott lombot
eltakar�tani �s eg�sz �vben ãsz�pek Ò.
Azonban a t�li id�szakban (4. �bra) so-
kat cs�kkentenek a benapoz�s m�rt�-
k�n, �gy k�zvetve megemelik a f�t�si
sz�ml�kat. A lombhullat�k a t�li id�-
szakban (5. �bra) kedvez�bb k�pet mu-
tatnak. A telep�t�s�kkor ez�rt m�rlegel-
ni kell minden szempontot.

A h�t�rol�k �s �rny�kvet�k vizsg�lata
azonban nem adja meg az egyetlen ki-
v�laszthat� j� megold�st, hiszen a ter-
vez�si szempontok k�z�tt ez csak az
egyik �s tal�n nem is a legfontosabb. A
tervez�knek kell m�rlegelnie hogy mi
az amit kiv�laszt, de neki kell azzal is
tiszt�ban lennie, hogy a v�laszt�s mi-
lyen k�vetkezm�nyekkel j�r. Ezt a d�n-
t�st k�nny�theti meg a jelenleg kidolgo-
z�s alatt l�v� �rny�kvet�k napt�nyez�it
tartalmaz� seg�dlet.  - a k�z�lt �br�k a
seg�dletb�l ker�ltek kiv�laszt�sra -  A
tervez�si seg�dlet azonban csak kieg�-
sz�ti mindazt a tud�st, amit az �p�t�szek
felhalmoztak az �vsz�zadok alatt. 

ãTeh�t, amint a vil�g fel�p�t�se, a
F�ld t�rs�gein az �llat�v hajl�sa �s a
Nap p�ly�ja r�v�n term�szet�t�l k�-
l�nb�z�en oszlik el, �gy l�tszik, hogy
ugyan�gy a t�jaknak is az �g v�ltoz�-
sa szerint kell ir�ny�tani az �p�letek
elrendez�s�t. ... a Nap heves t�mad�-
s�nak kitett d�li t�jak alatt, mivel
ezeket nyomasztja a h�s�g, nyitot-
tabb �s �szak vagy �szakkelet fel�
fordul� �p�leteket kell emelni. êgy
ami k�rt m�g a term�szet okoz, azt
mesters�gesen kell kijav�tani Ò

(Vitruvius)
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